
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعاني، ملفوظات احمد بن يحيي منيري  معدن
  )معرفي محتوا، سبك و فوايد ادبي آن(

  *ير مسعود جعفري جزدكت
  **ليال شوقي

   چكيده
يحيي منيري   ترين مجموعه از ملفوظات احمدبن المعاني از متون عرفاني قرن هشتم هجري و مهم معدن

قارة هند است كه يكي از شاگردان او، به نام زين بدر عربي، در صحبت شيخ شنيده  از عارفان بزرگ شبه
تار، پس از شرح مختصري از احمدبن يحيي منيـري، بـا معرّفـي    در اين گف. و آن را گردآوري كرده است

توانـد   اين كار درحد خود مي. المعاني، بعضي از فوايد زباني آن را نيز يادآوري خواهيم كرد اجمالي معدن
هايي از هنـد   گوي مشايخ صوفيه را در بخش و هاي درس و گفت بعضي از كلمات و تعبيرات رايج در حلقه

خواهنـد گسـترة زبـان فارسـي را در      ي كند و از اين جهت پيش روي كسـاني كـه مـي   قرن هشتم معرّف
هـاي فرهنگـي آن    گو در حوزه و بگشايد و هم زبان گفت اي  انداز تازه چشم  جو كنند، و قارة هند جست شبه

  . نواحي را نشان دهد

  . تيحيي منيري، نثر فارسي در هند، ملفوظا  المعاني، احمدبن معدن :ها كليدواژه

                                                      
 .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي. *
 .ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي  كارشناس. **
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  درآمد
قارة هند، به زبان فارسي آثاري به وجودآمده است  سو، در شبه از قرن هفتم هجري بدين

و در نثــر لــوايح  )725: وفــات(هــاي اميرخســرو دهلــوي  كــه در شــعر، ديــوان و منظومــه
هـاي   از نمونـه  )725: وفـات (الدين اوليـاء   و ملفوظات نظام )678: وفات(حميدالدين ناگوري 

بـاقي اسـت،    )782: وفـات ( الـدين احمـدبن يحيـي منيـري     آنچه از شرف. معروف آنهاست
در . اي است كه هر يك از جنبة موضوع، محتوا، سبك و زبان قابل توجـه اسـت   مجموعه

هـاي زبـاني    اي به زندگي منيري و آثار او به تناسب مقالـه، بـه خاصـه    جا، ما با اشاره اين
  .ايم المعاني پرداخته معدن

  

  شرح حال منيري
قارة هند در قرن هشـتم هجـري    دبن يحيي منيري از عارفان بزرگ شبهاحمالدين   شرف
بـه  ز همـان دوران كـودكي   او  2از بـالد بهـار هنـد متولّـد شـد      1وي در قرية منير. است

هـا مـرا    چندين كتـاب  3در ايام خوردگي«: گويد او خود مي. فراگيري علوم ادبي و لغت پرداخت
 .6)39صباب ششـم،    منيري،( »ها و جز آن ديگر كتاب 5اللغات و مفتاح 4كه مصادر اند؛ چنان ياد گيرانيده

بالغت رسـيد و در  چون به «: اند گفته. او تحصيل علوم ديني را نيز از دورة نوجواني آغاز كرد
پس و سـ ) 131صشـاه شـعيب فردوسـي،    ( »دين به كمال حاصـل كـرد   علوم ،علوم دين مشغول شد

                                                      
سيد مطيع . (، پايتخت استان بهار كه در شمال شرقي هند قرار دارد)پتنا(شهر پتنه  اي است در غرب منير قريه. 1

در تلفظ اين واژه اختالفـاتي وجـود   ). 247؛ سبحاني، ص1508ص  ؛ حجتي،231؛ محدث دهلوي، ص28االمام، ص
سـيد   :ختالفـات، رك براي ديدن ا. (كنيم دارد كه در اينجا با توجه به ظرفيت مقاله از بيان اختالفات خودداري مي

؛ فيضـي  »منيـري «دهخـدا، ذيـل واژه    ؛62ص  ،؛ ابراهيم قوام فاروقي، ص يازده؛ شهريار نقـوي 27مطيع االمام، ص
 .)Sadeqi; p. 390، صفحه ه؛1سرهندي، ج 

 :رك(انـد   م نوشـته  1263/ ق 661تاريخ تولّد شيخ دقيقاً معلوم نيست؛ اما برخي از آثار متـأخّر، آن را در سـال   . 2
؛ رضـوي،  8، ص 2حسني، ج  ؛339الدين عبدالرحمن، ص  ؛ صباح20، ص 1؛ قاسمي شمسي، ج54رضوي برق، ص

    ). 824، ص2ج  ؛ منزوي،83انوار احمد، ص؛ 247؛ سبحاني، ص277، ص1ج
  .ايم در متن مقاله دربارة آن سخن گفته. رفته است در متون آن دوره به كار مي »خردي«به معناي  »خوردگي«. 3
شده  هاي فرهنگي هند تدريس مي آيد كتابي است در لغت كه در دورة نوجواني او در حوزه چنانكه از گفتة مؤلّف برمي. 4

رود كه كتاب مورد نظـر در اينجـا،    احتمال مي. آمده است) المصادر(در منابع كتب لغت آثار متعددي با نام مصادر . است
  ).1703، ص2حاجي خليفه، ج :رك(د باش) ق518: وفات(ميداني  يا ابوالفضل احمد) ق486: وفات(زوزني  المصادر

  . مؤلف اين كتاب را نشناختيم. 5
  .گذاري ماست شمارة صفحات نسخه بر اساس شماره .6
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هـاي متـداول عصـر     دانشديني و مختلف به فراگيري علوم شد و  1رهسپار شهر سنارگاؤن
. پرداخـت فلسـفه و رياضـيات   دودي قرآن، تفسير، حديث، فقه، منطق و تا حچون همخود 

خود بازگشت و پس از چندي، در جستجوي مرشدي حقيقـي و   زادگاهق، به 690در سال 
ا ظـاهراً ميـان    رسيد 2اءالدين اولي به خدمت نظاماين سفر در . روحاني راهي دهلي شد ؛ امـ

 ،راه يافـت  4الـدين فردوسـي    خواجـه نجيـب  ، وقتي به حضور 3آنها رابطة ارادتي پيش نيامد
كـات ديگـر بـه او داد و روش    نامـه، خرقـه و تبرّ   خواجه نيز وصيتو دست ارادت به او داد 

  .درآمد 5طريقت را به او تلقين كرد و بدين ترتيب شيخ در جرگة پيروان فرقة فردوسيه
چنـد  . مرشد خود از دهلي راهي زادگاه خود، منيـر شـد   ةچندي نگذشت كه با اجاز

خواست برگردد؛ اما بنـابر   مي ومنزلي را طي كرده بود كه خبر وفات شيخ خود را شنيد 
آوازة مقام عرفاني شيخ به سـلطان   چون. به راه خود ادامه داد 6الدين وصيت شيخ نجيب

خود فرمان داد  گزار، حاكم وقت دهلي، رسيد به كار)ق752-725: حكومـت (محمدبن تغلق 
آثاري كه ). 134همو، ص( 7»فقراي خانقاه گرداند ةراجگير را وظيف ةبراي او خانقاهي بسازد و قري«كه 

كه به شيخ نسبت داده شده است و از جمله ملفوظات او كه پس از اين دربارة آن سخن 

                                                      
اي تبـديل   بوده است، نام شهري است در بنگال كه اكنون بـه ويرانـه   »سبرناگرام«سنارگاون يا سونارگانو كه نام قديم آن . 1

  ).13Aو  11A، نقشه Irfan Habib؛ 81، ص»شهر داكه«، ذيل گنجينه بهارستان؛ 53سيد مطيع االمام، ص :رك(شده است 
. متولد شـد ) ق  634(شكر در سال   علي بخاري، از خلفاي نامدار شيخ فريدالدين گنج  بن  دانيال  محمدبن احمدبن. 2

. اي يافـت   زمان او فرقة چشتيه، در هند رواج گستردهدر . هاي سلسلة چشتيه بود  او بنيانگذار فرقة نظاميه از شاخه
  ).341ص ،لعلي بدخشي؛ پانزده، ص حسن سجزي دهلوي :رك(درگذشت ) ق 725(وي در سال 

شـاه شـعيب فردوسـي،    ( ».سيمرغي اسـت نصـيب دام مـا نيسـت    «: الدين دربارة او گفت اند كه شيخ نظام گفته. 3
  .ر و خلق و خوي متفاوت شيخ اشاره كرده استو ظاهراً با اين سخن به شيوة رفتا) 132ص
؛ غالم 230محدث دهلوي، ص. (الدين فردوسي است ، مريد شيخ ركن)ق 733  :وفات(الدين فردوسي  شيخ نجيب. 4

  ).287، ص 2ج  غالم سرور الهوري،
، )734: اتوفـ (الـدين فردوسـي    اند خواجه ركـن  گفته. هاي جداشده از سهرورديه است فردوسيه در اصل يكي از شاخه. 5

الدين باخرزي  اين سلسله نسبت روحاني خود را به شيخ سيف. مريد خواجه بدرالدين سمرقندي، آن را در هند بنياد نهاد
مركز مهم فردوسيان در هند، شـهر  . رساند مي) 618: وفات(الدين كبري  يكي از مريدان بزرگ شيخ نجم) ق 658: وفات(

. سزايي در گسترش اين سلسله در آن خطه داشته است ن يحيي منيري سهم بهالدين احمدب بهار بوده است و شيخ شرف
  )276 -  274، ص 1؛ رضوي، ج 286، ص 2؛ غالم سرور الهوري، ج38رضوي برق، ص (
   )132شاه شعيب فردوسي، ص ( ».اگر در راه چيزي بشنويد، بازنگرديد. 6

همواره در همين حال ر زياد مجدالملك به اكراه پذيرفت؛ ولي در اثر اصرا ؛شيخ تمايلي به پذيرش اين هدايا نداشت7. 
صـاحب  . م فـراهم شـد  1352/ ق753ايـن فرصـت در سـال    . فرصـتي بـراي پـس فرسـتادن آن بـود     همواره به دنبال 

  ).135 صهمو، ( »بعده چون سلطان وفات يافت، جلوس سلطان فيروز شد، ديه را ترك داد«: نويسد مي االصفياء مناقب
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  .خواهيم گفت، حاصل همين روزهاست
وقـايع پـانزده يـا شـانزده     . و در شهر بهـار درگذشـت  ) ق782(در سال ام شيخ سرانج

اي موسـوم بـه     ساعت آخرين روز حيات او را مريد خاص او، زيـن بـدر عربـي، در رسـاله    
   1.است گزارش كرده»نامه وفات«

توان به چهار بخـش    آثار باقيمانده از منيري گوناگون است، و به طور كلي آنها را مي
  :2ردتقسيم ك

  
  تأليفات) الف

اسـت كـه آن را بـه     3الطالـب   مطالـب تنها اثر تأليفي كه از شيخ باقي مانده است، كتـاب  
اين كتـاب شـرحي    .ركن نوشته است  بن  ترغيب يكي از مريدانش موسوم به قاضي اشرف

 - 665(هـاي    ميان سـال در و ) ق 562: وفات(ابوالنجيب سهروردي  4المريدين  آداباست بر 
  .تأليف شده است) ق766

  
  مكتوبات) ب

به  خطابهاي ديني است كه او   هاي شيخ شامل مطالب عرفاني و توصيه مكتوبات يا نامه
                                                      

شـيخ  كتـابي بـا عنـوان    نخسـت  . شده در بـاب منيـري دو كتـاب حـائز اهميـت اسـت       انجامز جملة تحقيقات ا. 1
 1372االمام اسـت كـه در سـال      تأليف مطيع فارسيي منيري و سهم او در نثر متصوفانة  يحي  احمدبن  الدين  شرف
 The Way Of A Sufiدوم كتــاب و . م در مركــز تحقيقــات فارســي ايــران و پاكســتان منتشــر شــد 1993/ ش

Sharafuddin Maneri   تأليفPaul Jackson  طور دو اثر به اين . م در دهلي به چاپ رسيد 2009است كه در سال
ما نيـز در بيـان    .اند ل به شرح احوال و زندگي شيخ، و به بيان اختالفات و بررسي آنها در آثار مختلف پرداختهمفص

   .ايم شرح حال منيري به اين دو كتاب توجه داشته
ما در همة موارد ناگزير بـه  . سخن گفتن دربارة هر جزء از زندگي و آثار شيخ منيري جاي بحث و جستجو دارد 2.

  . ايم رعايت اختصار بوده
شـرح  بخشـي از ايـن كتـاب بـا عنـوان      . اسـت  المريـدين  الطالـب فـي شـرح آداب    مطالـب نام كامل اين كتـاب  . 3

  . رسيده است ق در پتنه به چاپ 1322در سال  المريدين آداب
تـرين تصـنيفات سـهروردي و مبنـاي كـار او در تـأليف        اثري است عرفاني به زبان عربي كـه از مهـم   المريدين آداب. 4

ز بخشـي ا ة آن در نخسـتين ترجمـ  . بارها به زبان فارسي ترجمه و شرح شده است المريدين آداب. است المعارف عوارف
دومـين ترجمـة    .اسـت ) ق659ـ  586(الدين يحيي باخَرزي  لمفاخر سيفبواتأليف  داالحباب و فصوص اآلداباوراكتاب 

به كوشش نجيب مايـل هـروي    1363در سال قرن هشتم است كه عمر بن محمد بن احمد شيركاني در آن متعلق به 
ز مشـايخ  ا(محمد يوسف حسيني، ملقّب بـه گيسـودراز   دست سومين ترجمة كتاب به . در تهران به چاپ رسيده است

گيسودراز اين كتاب را چهار بار به فارسي ترجمه كرده است كه آخرين ترجمة آن، به همراه . ده استانجام ش) هچشتي
  ).39- 27ص  ،سهروردي :رك(است  به چاپ رسيده  1358در شرحي بر آن در حيدرآباد 



287 
  قــاره شبـه

  ... المعاني، ملفوظات احمد معدن مقاله
 

  :و عبارتند ازمريدانش نوشته است 
  .)ق 747سال (جامع زين بدر عربي : )صد مكتوب( مكتوبات صدي. 1
  .)ق769سال (ركن   بن   آوردة اشرف فراهم: )مكتوبات دوصدي( دويست و چند مكتوب. 2
   .)ق803سال (معز بلخي   بن   جامع حسين: )مكتوبات جوابي( هشت  و مكتوبات بيست. 3 
الدين   گانة پيشين كه به وسيلة شيخ شرف اي از مكتوبات سه  خالصه: فوايد ركني. 4 

  .الدين انتخاب شده است و به خواست يكي از مريدان او به نام ركن
  

  رسائل ) ج
انـد كـه از    به او نسـبت داده ) كتاب مختصـر (احوال شيخ مجموعاً سيزده رساله  دگاننويسن

  :اند نظر موضوع سه دسته
  .المحقّقين  ةمرآ ،ارشادالسالكين:  در تصوف .1
رسـاله در  ، ارشـادالطالبين، رسـالة اوراد  : اذكار، اوراد و وصـايايي بـراي مريـدان    .2

، عقايــد شــرفي، الــي اللّــه رســالة وصــول، رســالة مكيــه، رســاله در ذكــر، هــدايت حــال
 .فوايدالمريدين

 .اشارات، اجوبة كالن، اجوبة خرد:  هاي مريدان در جواب پرسش .3

 
 ملفوظات) د

  :اند ظات شيخ به كوشش سه تن از مريدان شيخ جمع و تنظيم شدهملفو
اسـت و بـه صـورت    قالـه  اصـلي ايـن م  ضـوع  مومعرفي اجمالي آن كه : المعاني  معدن

تـا آخـر شـوال     749شعبان  15(مجالس ثبت تاريخ : خوان پرنعمت؛ ودش جداگانه معرفي مي
تاريخ : گنج اليفني ؛)760تا صـفر   757از اوايل شعبان (مجالس  ثبتتاريخ : بحرالمعاني؛ )751

؛ )بـدون تـاريخ ثبـت مجـالس    (: المعاني مخ؛ )760الحجه   ذي 10تا  760االول   ربيع 7(مجالس ثبت 
  .)زين بدر عربي(: )بدون تاريخ ثبت مجالس(: )نامه  ضميمة وفات( القلوب  راحت

صـالح مصـلح داود   (:  )775تـا محـرم    774شعبان  21(مجالس  ثبتتاريخ : المريدين  مونس
بـدون تـاريخ ثبـت    (: ةالعصا قةاسباب النجات لفر؛ )بدون تاريخ ثبت مجالس(: مغزالمعاني، )خاني

  .)بن ركن اشرف): (مجالس
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ـ ) : (763اآلخـر    جمـادي  15تـا   762صـفر   23(: مجالسبت ثتاريخ : الصفر  ملفوظ  دون نـام  ب
  .)كننده تدوين

در قرن هفتم و هشتم، آثـار فراوانـي بـا موضـوع عرفـان و      : المعاني ملفوظات، معدن
هـايي اسـت بـا نـام      اند كه ازجملة آنهـا، مجموعـه   قارة هند به وجود آمده تصوف در شبه

م مراد و مريـدي بـه وجـود آمـده اسـت، مريـدان و       احتماالً از زماني كه نظا 1.ملفوظات
هـا و سـخنان پيـران خـود و      پيروان مشايخ تصوف، به منظور حفظ و پاسداري از انديشه

هاي آنان، به ثبـت حكايـات و توصـيف مجـالس درس و      ترسيم كردارها، رفتارها و منش
هـاي   نـد، بـا نـام   ا آثاري كه اينگونه و با اين هدف شكل گرفته. كردند وعظ آنان اقدام مي

اند و شايد بتوان گفت كه همـه بـه    مختلف مناقب، مقامات، سيره و مجلس شهرت يافته
هايي هستند كه از صدر اسالم بدين سـو،   النبي ةهاي حديث و سير نوعي يادآور مجموعه

از زمـرة همـين آثـار بـود آنچـه      . شد نوشته مي  )ص(در بيان گفتار و احوال و رفتار پيامبر
  . شد گفته مي »ملفوظات«

اي از گفتارهاي مشايخ صوفيه  ، در اصطالح به مجموعه]جِ ملفوظ، ملفوظه[ملفوظات 
. گفته شده است كه روزانه به وسيلة مريدان نوشته شده و تنظيم و ترتيـب يافتـه اسـت   

سـزايي دارنـد؛ زيـرا     اهميت به... فرهنگي، تاريخي و ها به لحاظ ادبي، ديني،  اين مجموعه
ر اينكه شامل بسياري از اشعار، حكايات، آيات و اشارات قرآني، احاديـث متـداول   عالوه ب

هاي بزرگان و صوفيان پيشين هستند، اطّالعات ارزشـمندي را   قول در ميان صوفيه و نقل
نيز در حوزة مسائل ديني، تاريخي، فرهنگي، و احياناً اجتماعي و اقتصـادي عصـر مؤلّـف    

  .گيرند دربرمي
روز، و بـه   زبـه سخنان شـيخ رو  نخست،: گرفت به دو طريق انجام مي تدوين ملفوظات

پـس از وفـات او فـراهم    سـخنان شـيخ   ، دوم ؛شـد  مي نوشتهترتيب زماني، با ذكر تاريخ 
آميخت و لزومـاً آن ترتيـب    درمي رياضات و كرامات تعاليم، حال، شرحآمد و طبعاً با  مي

به عنـوان نمونـه بـراي نـوع دوم     . اه داشتزماني را نداشت؛ اما گفتارهاي شيخ را به همر
 ابـوروح،  الدين جمال نوشتة ابوالخير ابوسعيدبن شيخ سخنان و حاالتكتاب  به توان مي

                                                      
اقل از زمان ابوسـعيد  كردند و ما حد در خراسان بنابه قراين موجود، مريدان مجالس مشايخ و صوفيان را ثبت مي. 1

  .از اين نوع مجالس آگاهي داريم) ق 440: وفات(ابوالخير 
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  .دكر اشاره شيخ، نبيرة
 پايـان،  در نيـز  گـاهي  و شد مي نوشتهفاصله  مستقيماَ و بي كه آنجا از نخست دستة آثار

 آثار به نسبت بيشتري اعتبار از ،كرد تأييد مي را اآنه درستي و گذراند مي نظر از را شيخ آنها
شدة صوفيان هند برحسب تاريخ انعقاد مجالس  ملفوظات شناخته .بودند برخوردار دستة دوم

و يـا برحسـب موضـوع،    ) الـدين اوليـاء   مجموعه سخنان شيخ نظام( فوايدالفؤاداند؛ مانند  تنظيم شده
و گـاهي نيـز در نقـل     )الدين احمدبن يحيي منيـري  فمجموعه سخنان شيخ شر( المعاني معدنمانند 

 .1احوال و سخنان خواجه عبيداللة احرارملفوظات شيخ ترتيبي رعايت نشده است؛ مانند 
قارة هند، روش معمول صوفيان چشتيه بـوده و مـا چيـزي از     تهية ملفوظات در شبه

قيـده بودنـد كـه    چشـتيان بـر ايـن ع   . شناسـيم  اين نوع، دربارة مشايخ پيش از آنها نمي
دهد، از اين طريـق قابـل    كيفيتي كه در ضمن سخنراني در مجالس به مريدان دست مي

  .)174محموده هاشمي، ص(انتقال است 
هــايي ماننــد  در قــرن هشــتم، ميــل بــه ثبــت مجــالس افــزايش يافتــه و مجموعــه 

 )يسـودراز سـخنان محمـد گ  ( »الكلـم  جوامـع «و ) الدين غريب سخنان شيخ برهان( »االقوال احسن«
علت قوت اين تمايل، ظاهراً، نيـاز بـه فـراهم آوردن اطالعـاتي دربـارة      . 2پديد آمده است

انـد جعـل آثـار     و گفتـه . الدين اولياء بود اولياي پيشين طريقة چشتيه تا زمان شيخ نظام
ا الدين را بـر آن داشـته بـود تـ     شيخ نظام) الدين اولياء و اسـالفش  ويژه آثار شيخ نظام به(مشايخ 

تدوين ملفوظات كه با . مريدش، اميرحسن سجزي، را به تحرير سخنان خود ترغيب كند
هـاي   تدريج، به يكي از سـنّت  الدين اولياء انجام گرفت، به تبعيت از كار مريدان شيخ نظام

  .)291 - 274، ص 1رضوي، ج(خانقاهي تبديل شد 
آوري گفتارهـاي   مـع در سلسلة فردوسيه نيز به پيروي از همين سنّت، مريدان بـه ج 

المعاني از جملة ملفوظات مهم فرقة فردوسيه است كه در  مشايخ خود پرداختند و معدن
  . پردازيم اين گفتار به بررسي آن مي

                                                      
از مشايخ مشهور طريقة نقشبنديه در خراسان، و مراد جـامي، شـاعر   ) ق 895 - 806(ناصرالدين عبيداهللا احرار . 1

بـه   1380در سال گردآوري شده و ) ق905 : وفات(مجموعة ملفوظات او توسط عبداالول نيشابوري . معروف، است
  .كوشش عارف نوشاهي به چاپ رسيده است

چهار؛  و ؛ حسن سجزي دهلوي، ص بيست64-63ص  صافي،: قارة هند، رك براي آگاهي از ملفوظات ديگر در شبه. 2
  .230-228االمام، ص سيد مطيع
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  زمان تأليف و تدوين كتاب: المعاني معدن
يحيـي    الـدين احمـدبن    ملفوظـات شـيخ شـرف    ةترين مجموع  اولين و مهم المعاني  معدن

كه يكي از مريدان خاص و مسـتقيم او، زيـن   ) نـاميم  جا او را مؤلف مي در اين ما(منيري است 
اي  گونـه اشـاره   چانعقاد مجالس هـي   جامع به تاريخ. بدر عربي، آن را گردآوري كرده است

خـوان پـر   «آغـاز  در برده نام. نيز مورد اختالف است آنو زمان گردآوري و تدوين ندارد 
، موجـود در كتابخانـة مركـزي    2970شخة خطـي  نسـ ( لمعانيا معدند دوم يا همان جل »نعمت

  :نويسد  مي) 1دانشگاه تهران، ص
شـده   المعـاني   معـدن بعد از اتمام جلد اول هم از ملفوظ مخدوم، كه نامش «

مائه تا آخر ماه شوال سنه  است، از پانزدهم ماه شعبان سنه تسع و اربعين و سبع
] ناكامـل : ظ[سمع قاصر و فهم كامـل  در  ]آنچه[، مائه سبع ]و[احدي و خمسين 

در طـي كتابـت    ،چه عبارت و چه معني آن ،توفيق الهيرسيد به اعانت و عنايت 
آن مددي و معونتي در كار پيدا آيـد و   ]مطالعة: ظ[ز مطالع آورده شد تا اهل را ا

اي كه محتاج كـار ديـن بـود،     نااهل را رغبتي و حركتي روي نمايد و هر درمانده
متين چنگ درزند و هر صاحب تفرقه نعمت جمعيتي برگيرد كه اين بدين حبل 

  . و جهاني است پر از آثار رحمت پر نعمتاست  خواني
  مــدام خـوان پرنعمـت  گـر جهـاني برخـورد زيــن    

 

 »اي بخشد از آن زين مسكين را بس است گر ريزه
 

  :اند داشتهاز اين عبارت دريافت متفاوت   اند، كساني كه دربارة آثار شيخ سخن گفته
را  »خوان پر نعمـت «ق و 749را پيش از سال  المعاني معدندوين تزمان االمام   مطيع

 كننـدگان  دوينداند و بر اين است كه هرمان اتـه و ادوارد سـخو، تـ    ملفوظ دوم شيخ مي
ز ا اي را نســخه »خــوان پــر نعمــت«فهرســت نســخ خطــي كتابخانــة بــودلين، بــه ســهو 

يكي يادداشت خود بر و باستاني راد در  ؛)210صاالمام،  سيد مطيع(اند   دانسته المعاني  معدن
، موجود در كتابخانـة مركـزي دانشـگاه تهـران،     2970طي، شخ ةنسخ( المعاني دنمعهاي  نسخهز ا

تـا   749دانسته و بـر اسـاس آن سـال     المعاني معدنرا جلد دوم  »خوان پر نعمت«، )1گ
 المعـاني  معدنزمان تدوين  و دبيران ؛استته گف المعاني  معدنق را زمان گردآوري  751

زمان گـردآوري آن را  و  المعاني معدنو خوان پر نعمت را ضميمة آورده است ق  746را 
  .)، ص يازده1، جدبيران( 1دانسته است 751تا  746سال 

                                                      
  .قطع آن را پذيرفتتوان به طور   مشخص نشده است، نمي ة منيريشرفناماز آنجا كه منبع ذكر اين تاريخ در . 1
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پيش از ايـن آورديـم،   عباراتي از آن را ، كه »خوان پر نعمت«نگارنده با توجه به متن 
  . داند االمام را مرجح مي  نظر مطيع

باب تدوين شده است؛ اما از آنجايي كه تعـداد و   63در  المعاني معدن: ساختار كتاب
گفت كه هر باب حاوي طور دقيق توان به   مشخص نشده است، نميآن تاريخ مجالس در 
دهندة آن است كه جامع، سخنان شيخ را   نشان كتابساختار بيروني . چند مجلس است

آورده است و هر باب را به موضـوعي اختصـاص   گرد باب  63وعات مختلف و در در موض
  . رو ترتيب مجالس و ذكر تاريخ انعقاد آنها را الزم نديده است و از همينداده است 

يعنـي بعـد از آنكـه    ، بر پاية پرسش و پاسخ شكل گرفته اسـت  المعاني معدنمطالب 
، سـؤاالتي  ز حاضـران ود، بعضـي ا شـ   مطرح مـي دين و تصوف موضوع مشخصي در حوزة 

موضـوعات فرعـي مـرتبط بـا     غالباً و  دهد،   كنند و شيخ در جواب آنان توضيحاتي مي  مي
  .آيد نيز پيش ميبحث 

پرسـيدند،    شـدند و سـؤاالتي مـي     اسامي بسياري از افرادي كه در مجالس شيخ حاضر مـي 
در مواردي . اشاره شده است ها مشخص شده است و در متن ملفوظات در جاي خود به اين نام

  . كند  بسنده مي »حاضري عرض داشت«يا  »عزيزي عرض داشت«نيز جامع تنها به ذكر 
را نيـز بـر عهـده دارد و گـاه      »گـوي   مجلـس «زين بدر عربي، جامع، به نـوعي نقـش   

كند، از جملـه در بـاب     دهد گزارش مي اتفاقاتي را كه در زمان برگزاري مجالس روي مي
  :آورد  مي) 6ص (اول 

سـاله،   يـك  و در مجلس شريف، وقت نماز پيشين بود كـه هنـدوي هشـتا   «
بنـدگي  . بندگي مخـدوم را التمـاس كـرد تـا مسـلمان شـود       ،بيش، بيامد و كم

. شـد  او كلمة شـهادت بگفـت، مسـلمان   . مخدوم كلمة شهادت او را تلقين كرد
  . »اَلْحمد هللاِ، علَي ذلك

  :شود  حاني مجلس ميو گاه نيز گزارشگر فضاي رو
ف نمـود و تمامـت     « چون بندگي مخدوم بر اين حرف رسيد، اندوه و تأسـ

  ).152، صمنيري( »مجلس را اندوهي و آب ديده پيدا شد
اي ترتيـب داده اسـت كـه      گونـه  را بهمطالب مؤلّف كتاب  دهد كه ة كار نشان ميشيو

ر و حكايـات مناسـب، از   اشعا طرحخستگي مريدان نباشد و با موجب مباحث نظري آن، 
سـعدي و   ،اشعار از سنائي، عطار، نظـامي بيشتر اين . سختي و خشكي بحث كاسته است
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  1.گويي ذهن منيري با اشعار او انسي عميق داردو سنائي است ز ويژه ا  به
هـايي   داسـتان . هاي كتـاب بيشـتر از كتـب دينـي و عرفـاني اسـت        ها و قصه  حكايت

بر آدم، اصحاب كهف، پسران يعقوب، سليمان و هدهـد و  همچون داستان سجدة ماليك 
هايي از جنيد و بوسعيد و بايزيد كه صـورتي از آنهـا را در كتـب قصـص انبيـا و       حكايت

  .توان ديد طبقات صوفيان مي
هـاي بزرگـان     قـول   با آيات و احاديث و نقلگفتارها عالوه بر اشعار و حكايات متعدد، 

اي اثـر خـود را بـا ايـن       گونـه   ؤلّف با شگردي استادانه بهمدرآميخته و طريقت و شريعت 
گسسـتگي را  هـيچ نـوع   كه خواننده در خوانش خود، نه تنها كند  استشهادات همراه مي

. يابـد   كند، بلكه پيوند دقيق معنايي ايـن عناصـر را نيـز بـا مباحـث درمـي        احساس نمي
ست كه وي با مهـارتي تمـام،   آشنايي عميق نويسنده با زبان فارسي و عربي باعث شده ا

ي يكي از اجـزاي  فارسي و عربي را با هم پيوند دهد و حتي گاهي عبارات عربي را به جا
هاي آشكار سبكي و  و در بسياري از موارد، جدا از تفاوت جمله در زبان فارسي به كار برد

  : آورد، براي نمونه شيوة كار نجم رازي را به ياد مي  زباني و نوع كتاب،
   :اليه نقش مضاف در

پنـداري  . گويند مسلمانم و يا مؤمنم؛ خبر از آن ندارنـد كـه چيسـت    مي«
فَكَشَفْنا «اين پندار در وقت نداي . كنيم ما كاري مي: گويند بيش نيست كه مي

 ديدح موالْي رُكصفَب كطاءغ نْكاز جلـوى  [ات را  مـا پـرده   ]لى[و[ »]22: ق[ع
  ).14ص ( »پديد آيد ]ات امروز تيز است يدهبرداشتيم و د ]چشمانت

  
  محتوا

و . در حوزة شريعت، طريقت، كالم، فقه و حديث است المعاني معدنموضوعات اصلي 
به نوعي نمـودار طـرز تفكّـر و    ، شده ميمطرح در حضور جمع مريدان از آنجا كه مسائل 
  .استو حال و هواي فرهنگي عصر روش تربيتي شيخ 

                                                      
هاي   ، از سرودهآنهاكه تعدادي از توان احتمال داد  ، مياز آنجا كه مؤلّف با شعر و علوم ادبي آشنايي داشته است 1.

  :اين رباعي به او نسبت داده شده است) 182ص ( العارفين رياضدر . خود او باشد
 روي سـيــه و مــوي سـپـيــد آوردم

  كفر است چون خود گفتي كه نااميدي
 

 چشمي گريـان  قـدي چـو بيـد آوردم    
ــد آوردم   ــردم و اميـ ــو بـ ـــرمان تـ  فـ
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اثبات وجود حـق و وحـدانيت او؛   : ت كتاب به اختصار چنين استباب نخس 24عناوين 
ايمان و شرك و كفر؛ معرفت ذات و صفات حق؛ متشابهات؛ علم شريعت و طريقت؛ تفسـير  
قرآن و حفظ آن و ذكر احاديث رسول؛ در ذكر نبوت، معراج، زيـارت قبـر رسـول؛ هجـرت     

ت بر جميع امـم، در  اين اممنان، فضل ؤرسول و اعمام و اصحاب؛ فضل اصحاب بر جميع م
مناقب عايشه؛ طهارت؛ صالت؛ صوم؛ حج و جهاد؛ اوراد و ادعيه و صالت نفل؛ ذكر؛ پيري و 
مريدي؛ راست كردن مريد؛ حلق و قصر و فرق و ارسال؛ اولياي حـق؛ نظـر بـاطن بزرگـان؛     

  .پيران و شفيع آوردن ايشان در حاجات؛ مجاهده؛ بيزاري از نفس ةشجر
. 2شـريعت  . 1توان در سه بخـش كلّـي     باب را مي 24شده در اين  موضوعات مطرح

  1.علم كالم تقسيم كرد. 3طريقت 
، يـا  است  دهخوانده ش »سبق«هايي كه در اين مجالس به عنوان   شايد اشاره به كتاب

دهندة آبشخورها   كند نيز، به نوعي نشان  مؤلّف در سخنان خود مطالبي را از آنها نقل مي
توان بـه    ها مي  ترين اين كتاب  از مهم. فكري نويسنده در اين كتاب باشد هاي چشمهو سر

از آنجا كه مؤلّـف پيـرو   . اشاره كرد المعارف عوارفو  المريدين  آداب: آثار سهروردي مانند
توان وجوه مشتركي را ميـان    طريقتي است كه از فرقة سهرورديه منشعب شده است، مي

  .دريافت ها و متن  مطالب اين كتاب
. وي بهره برده اسـت  تمهيداتو  مكتوباتالقضات، از جمله   همچنين مؤلّف بارها از آثار عين

  : گويد  آورد و مي  القضات مي  مطلب مستقلي در بيان مناقب عين) 156ص (او در باب بيستم 
او را هم در صغر حال، حق، تعالي، چندان معـاني بخشـيده و هرچـه در    «

ست، آن جمله از حال و مشاهدة خـود نبشـته اسـت و از    مكتوب خود نبشته ا
   2.»ذوق و يافت خويش خبر داده

 االرواح  روح، غزالي الدين  احياءعلومرسد،   القضات، به نظر مي بعد از آثار سهروردي و عين
  .اند  الدين اولياء بيشترين تأثير را بر منيري داشته  شيخ نظام فوائدالفؤادو  سمعاني

 كشـف المحجـوب  كالبـادي،   شـرح التعـرف  هـاي    تـوان بـه كتـاب     نها ميعالوه بر اي
قاضـي حميدالـدين    لوامـع نسـفي،   مختصـر عقايـد  صـابوني،   النهايهالبدايه و   هجويري،

                                                      
توانسـت   اي به بعضـي از اجـزاي كتـاب، مـي     ايم وگرنه اشاره به دليل حجم مقاله، ما به همين اندازه بسنده كرده. 1

  .هاي آن را بيش از اين نشان دهد تازگي
   .القضات نزد اوست ب فراوان از آثار او، بيانگر اهميت عينالقضات و نقل مطال  اين حسن ظنّ منيري به عين. 2
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هايي كـه مؤلّـف آنهـا بـراي مـا       مچنين كتابعطار نيشابوري و ه االولياي  ةتذكر، ناگوري
  .نيز اشاره كرد كلمات قدسيه و سراج العارفين، ةترغيب الصلو :شناخته نشد چون

المعاني بايد دو جنبه را در نظر  در بررسي خصايص سبكي معدن  :هاي سبكي ويژگي
مـة  شكل گرفته است و گفتاري بودن زبان بـا ه  گويي بر پاية مجلسنخست آنكه : داشت
اي دور از مراكز اصلي زبـان   هايش در آن تأثير گذاشته است، ديگر آنكه در منطقه خاصه

گويان هند در آن قابل مالحظه  رسي پديد آمده و طبعاً نوع كلمات و نحوة بيان فارسيفا
تعليم بـه قصـد ارشـاد و    گويي بايد يادآوري كنيم كه  در ارتباط اين متن با مجلس. است

گونه مجالس است، زباني ساده، روان و قابل فهم را  ترين هدف برگزاري اين وعظ كه مهم
شـده، صـورتي   ظـيم  بعدها تنبه احتمال بسيار نجا كه اين مجالس ا از آام ؛كند طلب مي
از ايـن رو، نثـر   . تر از زبان گفتار و نزديـك بـه زبـان نوشـتار پيـدا كـرده اسـت        پيراسته
در جسـتجوي  . هـاي زبـان گفتـار و زبـان نوشـتار اسـت        ويژگيز تركيبي ا المعاني معدن

هـاي   بكوشيم برخي از ويژگي خصائص سبكي اين كتاب، هدف ما آن بود كه تا حد توان
براي سـهولت بررسـي،   . معرّفي كنيم اند هند نوشته شده ةقار كه در شبه راسبكي آثاري 

  : ايم هاي خود را به سه حوزة زير تقسيم كرده يافته
دانسـت و  ) هنـد (توان از گويش فارسي رايج در حوزة زيسـت مؤلّـف    آنچه مي :گويش

  .او مربوط است) زبان گفتاري(بيشتر به ساخت زباني 
اي كه به عصر و محيط زندگي و موضـوع سـخن مؤلّـف مربـوط      واژگان ويژه: واژگان

  .است
آنچه تحت تأثير رابطة مؤلّف با زبان عربـي و موضـوع سـخن او در     :تأثير زبان عربي

  . گفتارها، از زبان عربي وارد متن فارسي شده است
  :ن استآثار گويش محلي مؤلف در ملفوظات گوناگو: گويش

  

  حذف) 1
رسـد   ها در زبان نوشتار نيز وجود دارد؛ اما به نظر مـي  در برخي صورت »حذف«با اينكه 

هـايي   در اينجـا بـه نمونـه   . هاي زبان گفتار است انواع مختلف آن از آشكارترين خصيصه
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  :  كنيم اشاره مي
هرچنـد  «: افتـد  اي كه در زبان رسمي كمتر اتّفاق مي حذف فعل بدون قرينه به گونه

   .)12ص( »اند ، خود را چنان دانند كه هنوز نشناخته]باشند[تر  ايشان عارف
روي كه عصمت نيست، وجود خطا جـايز   اهللا، فرمود كه از اين بندگي مخدوم، عظّمه«

  .)17ص ( »]است[
  .)9ص ( »نيست؟ او كفر به حكم كند مي خيانت امانت] در[ مؤمني اگر«: حذف حرف اضافه

  .)10ص( »بعضي آيات كه لفظ كفر افتاده است، در محلّي بر اين حمل كنند ]در[همچنين «
سبب سري و لحوق ] به[پنداشتند از دين آباي خود بگردند،  اين را به خوف عار مي«

  .)12ص( »عار كافر ماندند
  

 كاربرد صورت گفتاريِ سوم شخص جمع ماضي ) 2
 »حـذف «نوعي در زمرة ويژگي  ار و بهتوان متأثر از زبان گفت ميكاربرد اين ساخت را نيز 

ا ام ؛بسياري از موارد صورت نوشتاري آن به كار رفته استدر هرچند در متن ما . دانست
طعـامي نيـز آورده بودنـد، پـيش يـاران      « :ماننـد . شـود  صورت گفتاري آن نيز ديده مـي 

 .)38ص ( »كشيدن
ايشـان هـر روز    و شـفقت  گرفتن داشتن آن عورت و شوهر او، به دل و جان دوست«

  .)61ص ( »شد زيادتر مي
  .)72ص ( »، حق، تعالي، در حق ايشان عنايت فرمودرفتنچون در غار «
  

  ]ساختار نحوي[جايي اجزاي جمله  جابه )3
  .)5ص (] تقديم فعل[ »زود بگو اين جواب«

فايدة تخصـيص در حـق   «به جايِ  »؟تخصيص در حق مهتر آدم، فايده چه بود«
 ).21ص (] تأخير نهاد[ »مهتر آدم چه بود؟

  .)39ص (] تأخير نهاد[ »آورد مبارك روي مجلس حاضران به«
 »بيش، بيامد و ساله كم يك در مجلس شريف، وقت نماز پيشين بود كه هندوي هشتا«

فرمـود  «: هايي دارد نيز نمونه فوايدالفؤادجايي در  اين نوع جابه]. تأخير قيد صفت[) 6ص (
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 .)79حسن سجزي دهلوي، ص( »خواندم ه بوده كم و بيش، لغت ميكه من به قدر دوازده سال

الدين بلخي حكايت كرده است كه من خرد بودم به قيـاس پـنج شـش     موالنا برهان«
  .)284ص( »رفتم ساله كم و يا بيش، برابر پدر خود در راهي مي

  

  براي موصوف و صفت »ي«نشانة نكرة آوردن ) 4
 صادقي درويشي«بسنجيد با . )104ص ( »مسافري درويشي«؛ )61ص ( »الغري خري بود«

ــامي ــي درازي«؛ )40ص ( »درويشــي صــاحبدلي«؛ ) 23ص ( »تم اســبي «؛ )74ص ( »منزل
  .فوايدالفؤاددر ) 189ص ( »درويشي زردحالي ضعيفي«؛ )128ص ( »خوبي

  

  ساخت مجهول از فعل الزم) 5
ن سابقه دارد، اما از آنجـا  هرچند اين نوع كاربرد در مورد بعضي از افعال در برخي از متو

  . هاي نادري هستند، در متن ما نيز قابل تأمل هستند كه صورت
، زيـارت  شـود  ايسـتاده مـي  هـا   هركه براي زيارت بيايد، برابر خط« :شدن  دهايستا

: )420ص( تـاريخ فيروزشـاهي  ظيـر در  ن .)76ص( »كند السالم، و آن دو يار مي رسول، عليه
  .»شدند اب پس پشت نائب وزير ايستاده ميناظر و وقوف با كل نو«

هركه با وضو بود و بدو مرگ در رسد، او را شـهادت داده شـود؛ يعنـي    « :ده شدنمر
  ).137ص صادقي، : رك  ز،؛ ني85ص ( »مرده شودشهيد 

  

  تخفيف در واژگان) 6
 ؛ بĤمـد )41ص (] ايسـتاده [؛ اسـتاده  )15ص (] بيافريـد [؛ بĤفريد )12ص (] نياوردن[ناوردن 

  . )147ص (] پيراهن[؛ پرآهن )64ص ( ]بيامد[
  

  هاي خاص افعال  صورت) 7
يـا   »انـد «هاي متعدي با افزودن جزء  برخي از فعل: هاي خاص افعال متعدي صورت )الف

ا گاهي ايـن  ام ؛به بن مضارع آنها، عالوه بر مفعول به متمم نيز نياز پيدا مي كنند »انيد«
كننـد كـه    را پيدا مـي  »واداشتن كسي به انجام دادن كاري«معناي      نوع از افعال متعدي

برخـي از ايـن    )119، ص 2خـانلري، ج (. خوانند مي) Causatif(اين ساخت را وجه كنانشي 
  :مانند. اند نيز آمده تاريخ فيروزشاهيو  شاهي مبارك، تاريخ فوايدالفوادنوع افعال در 
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اهللا،  بنـدگي مخـدوم، عظّمـه   «، ]»كاويـدن «صورتي از سـاخت متعـدي   [ :ـ كاوانيدن
 .)118ص ( »؛ همان نام افتادكاوانيده بودفرمود كه مردي بود بدر نام، و اين چاه را 

، 111شـمس سـراج عفيـف، ص   ( »گردبرگرد لشكر خود كنگره بندانيد و خندق كاوانيـد «
126(.  

مناسـب ايـن معنـي حكايـت فرمـود كـه        «] »كردن«صورت متعدي از [ :ـ كنانيدن
؛ كنانيـد  اي مريد بزرگي شد، و آن بزرگ آن مريد را خلوت فرمود و طعـام كـم    هبچ  بيوه

  ).280ص ( »كه الغر و ضعيف گشت چنان
بعده، به موالنا ابوالقاسم و موالنا ابوالحسن روي مبارك آورد و فرمـود كـه در خانـة    «

  ).6ص ( »بكنانيدخود ببريد، تطهير امروز 
ختي و دو سه يار را طلـب كـردي و افطـار    درين ميان شمس دبير قدري طعام بسا«

  ).194حسن سجزي دهلوي، ص ( »كنانيدي
شـوده تمـام خلـق بـازار     گسلطان فيروزشاه را فتح غيبي روي نموده ابواب بهروزي «

، 111، 49شمس سراج عفيـف، ص ( »كنانيده بزرگ كه اسير مغالن شده بودند هر همه را رها
138 ،160.(  

  ).73سيهرندي، ص( »كنانيدنددست مغل آمده بود رها  جمله غنايم و بهايم كه بر«
ام خـوردگي چنـدين    «] »يـادگرفتن «صورت فعل متعـدي از  [ :ـ يادگيرانيدن در ايـ

  ).68ص ( »اند ياد گيرانيدهها مرا  كتاب
هـاي فراوانـي دارد، چنـد     ساختن اين نوع افعال متعدي، در آثار مؤلفان هندي نمونه

  :نمونه
همـان زمـان در كـره     دهانيدهيست خان ملك جهجو را جامه بعده شا« :ـ دهانيدن

  ).59سيهرندي، ص( »روان كرد
الحاصل سلطان فيروزشاه در گجرات مانـده حشـم را تـازه گردانيـده غيروجهـي را      «

  ).220شمس سراج عفيف، ص ( »دهانيدهيازده  ششگان ده
ار پـيالن  مـا اينچنـين شـك   (مضمون آن بـر ايـن جملـه نويسـانيده كـه      « :ـ نويسانيدن

  ).177همو، ص ( »...)باختيم
. گفتم اي خواجه من كتابي از تو به عاريت برده بودم آن از مـن غايـب شـده اسـت    «
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 نويسانيدهمچنان كه كتاب تو بود، كتابي ديگر خواهم . اكنون نسخه حاصل خواهم كرد
 ).170حسن سجزي دهلوي، ص( »و به تو خواهم رسانيد

ه بن فيروزشاه رسيد، سلطان محمد ابورجـا را از آن  چون دور محمدشا« :ـ آورانيدن
  ).492شمس سراج عفيف، ص( »مقام به اهتمام تمام آورانيد

تركي در خانه خود بر سر چهجـه نشسـته بـود، مـرا بديـد و آواز داد و      « :ـ دوانيدن
  ).84حسن سجزي دهلوي، ص( »دوانيدغالمان را 

ل در زبـان فارسـي معيـار كـاربرد     ايـن افعـا  : تحت تأثير زبان گفتارخاص افعال ) ب
تـوان ايـن    ، ولي با در نظر گرفتن گفتاري بودن متن و خصايص مختص به آن، مـي  ندارند

  .هاي فعل در زبان محاوره دانست ساخت ةافعال را ازجمل
حساب كـرد و   »جمع شده بودند«توان معادل  اين فعل را مي(: اند شده مانده  ـ جمع

از فعـل   »انـد «متن، شايد بتوان گفت كـه در اينجـا شناسـة     در »حذف«يا بنا بر ويژگي 
توان  گونه مي حذف شده است كه در اين صورت آن را با توجه به بافت معنايي جمله اين

  ).»اند مانده] اند و در آنجا [شده جمع «: خواند
 ).7ص ( »بستانند را كوه آن بروند اند مانده شده جمع كافران آن در كه كوهي تا«

 مسجد در چون كسان بعضي«، ]به محض ورود در جايي نشستن[ :نا نشستنـ رفت

  ).98ص ( »گزارند مي مسجد تحيت بعده، نشينند مي رفتنا روند مي
  

  كلمات تحت تأثير گويش) 8
  ).110ص( »كني؟ روز گذشت، امروز چه مي  عرفه دين« ]گذشته روزديروز، [=  :روز دين. 1

زديـك اهـل مكاشـفه، مسـتدلّ و مقلّـد برابرنـد؛       ن«، ]بازگشت، انحراف[=  :گشت. 2
كه مقلّد را از عقيدة خود گشت تصور دارد؛ زيراكه مسـائل عقيـدتي    جهت كه چنان ازاين

غير دليل و برهان گرفته است، همچنان مستدلّ را هم گشت تواند بود، در محلّي كـه   به
 .)9ص( »خصم، دليل فوق دليل پيش او آورد

از پيش در، به دست كسي گفت فرستاد كه برو بگو عـورتي از  « ،]مپيغا[ =  :گفت. 3
 ).5ص( »اي ديني مشكل شده دين تو آمده است و او را مسئله

 :به همين معني به كار رفته است »گفته«، )162حسن سجزي دهلوي، ص ( فوائدالفؤاددر 
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مـن  تو را بـا   .اي فرستاد كه تو مرد درويشي دختر پادشاه از كسي بر درويشي گفته«
 .»نمايد طريق وصلت سخت دشوار مي

الدين عرض داشت و در اين محل آغاز كـرد كـه    قاضي اشرف«، ]چگونه [ =: چونه. 4
  ).99ص ( »چون اين منسوخ شد، مباح چونه شد؟

  
   :موصوف و صفت مقلوب) 9
سه گام بازگشته بود، در چهارم گام ياد آورد كه چه حاجت اسـت كـه از پـدر اجـازت     «

  ).11ص ( »طلبم
  ).154ص( »فالن درويش به سيوم گام به حق رسيد«

  
  : ]بيشترِ[بيشتري ) 10
  ). 98ص ( »اين بر قول بيشتري علماست«

  ).65ص ( »اند اند كه مادر مؤمنان گفته  بيشتري اهل سنّت و جماعت هم بر اين«
  ).149ص ( »من لَم يرَ مفلحاً لَم يفلح«از بيشتري مشايخ منقول است كه «

بيشتري از فقها و محـدثان و  «: نيز به كار رفته است »از«تري گاه با حرف اضافة بيش
حسـن  : نيـز، رك ؛ 22ص ( »گوينـد روا نباشـد   صوفيان بدانند كه روا باشد؛ اما متكلّمان مـي 

  ).73؛ سيهرندي، ص14سجزي دهلوي، ص 
 اسـت  افقمو بيشتري سورت اين اول نظم«: دارد »غالباً«گاهي نيز معنايي نزديك به 

 ؛ 40ص حسـن سـجزي دهلـوي،    : ؛ نيـز، رك 47ص ( »اسـت  برائـت  سـوره  باالي كه سورت مر
  ).12  سيهرندي،

 
  : با موصوف جمع با بسامد فراوان »چندين«صفت پيشين ) 11

 چنـدين  ؛)62ص (عالمـات   ؛ چنـدين )151ص (؛ چندين زاهـدان  )138ص ( كسان چندين

هـا   چندين كتاب  ؛)181ص ( سخنان چندين؛ )21ص (پيغمبران؛  چندين ؛)87ص (چيزها 
. نيـز بـه كـار رفتـه اسـت      فوايـدالفؤاد اين صورت در  )178ص (مخنثان  ؛ چندين)39ص (

  ).196ص(؛ چندين علما و دانشمندان )77ص (چندين فرزندان 
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  تركيبات خاص) 12
  :اند اين تركيبات چندگونه

  
  نام) + علم عاقل(اسم ) 1

   ).41ص ( »پادشاهي بود، دعوي خدايي كرده بودنام   دقيانوس« :نام دقيانوس
   ).25ص ( »نام پادشاهي است در چنين شهري رفته بودم كه بلقيس« :نام بلقيس

 )136ص( »بشـيرنام  «؛ )25ص ( »بلقيس نام«؛ )4ص ( »مليح نام «بسنجيد با تركيبات 
 »احمـدنام «؛ )51ص ( »نـام غالمـي   توتون مليح«و . فوائدالفواددر ) 304ص( »شهريار نام«و 
  .تاريخ فيروزشاهيدر ) 504ص (

  

  ي  +اسم+ اسم ) 2
  ).10ص ( »يعني كافر چگونه باشد؟  نمايد؛ ظاهر اين، معماشكلي مي« :معماشكلي -
بندگي مخدوم چون بدين حـرف رسـيد، بـر زبـان مبـارك رانـد كـه        « :هدهدمرغي -

ت پيش آورد و وار، پيش سليمان پيغمبر آمد و حج باك هدهدمرغي از قوت علم،  بي
 ).25ص ( »نجات يافت

 ).46ص ( »شوند نمايد كه يكديگر معارض مي شكلي مي  ظاهر يكديگر تناقض«: شكلي تناقض - 
 

 ي+ اسم + صفت) 3

جاي  جاي جهاد شد، و جمعه به بندگي مخدوم فرمود كه چون حج به« :تفاوتي سهل -
، بلكـه حكمـاً   ةًحقیقـ روي كه حج جهـاد نيسـت،    حج شد، سهل تفاوتي باشد؛ از اين

  ).114ص ( »جهاد است
 

  گونه+ اسم ) 4
گونه  چون آن زاهد در معرفت چندان شعور نداشت، ساكت گشت و ملزم« :گونه ملزم -

  ).5ص ( »شد
 »گونـه  سقيم«: ازجمله. بسامد فراواني دارد فوايدالفوادها در  ساخت اينگونه از تركيب



301 
  قــاره شبـه

  ... المعاني، ملفوظات احمد معدن مقاله
 

  . )290 ص( »گونه بيهوشي«؛ )39ص ( »گونه عتاب«؛ )33ص (
 »گونـه  شرمنده« :سازد، براي نمونه تركيباتي از اين نوع مي] گونه+ صفت [گاهي نيز 

  ).75ص ( تاريخ فيروزشاهيدر   »سپيدگونه«و  )286ص ( فوايدالفواددر 
 

  بچه+ اسم ) 5
ـ   اهللا حمةخواجه شبلي، ر« :وزيربچه - ه بـود، و در شـهر خـود فرمانـدهي     عليـه، وزيربچ

  ).133ص ( »كردي
اي مريد بزرگي شد، و آن بزرگ آن مريد را خلوت فرمود و طعـام    بچه  بيوه«  :بچه وهبي -

، فوايدالفؤادها در  اينگونه تركيب. )180ص ( »كه الغر و ضعيف گشت كم كنانيد؛ چنان
بسنجيد بـا تركيبـات   . هاي فراوان دارد نمونه شاهي تاريخ مباركو  تاريخ فيروزشاهي

ه  ابقص«؛ )23ص ( »بچه ترك« ه  سـگ «؛ )104ص ( »بچـ ه  جـواله «؛ )113ص ( »بچـ بچـ« 
ـ  غالم«. فوائدالفؤاددر  )304ص( ـ  تـرك «و  تـاريخ فيروزشـاهي  در  )508ص ( »هبچ هبچ« 
  .شاهي تاريخ مباركدر ) 173ص(

 
 افتـاده  پـس  خـران  همه از آمدن وقت در« ):جلوتر(شده  ؛ پيش)تر عقب(افتاده  پس) 6

 ).61ص ( »آمدند مي شده پيش بودند سوار دخو خران بر كه ديگران و آمدي
  
 آن شود هالك چگونه« ):رو پس(شده راننده  ؛ پس)رو پيش  پيشوا،(كننده  شده پيش) 7

  ).73ص ( »ايشان راننده شده پس عيسي و باشم من آن كننده شده پيش كه امت
  

  واژگان
  واژگان عصري) 1

اند  ثار قرن هشتم به كار رفتهمقصود از واژگان عصري در اينجا كلماتي است كه در آ
 .يا در آثار اين دوره بسامد بااليي دارند

. اي دينـي مشـكل شـده    عورتي از دين تو آمده است و او را مسـئله «، ]زن[=  :عورت .1
حسـن سـجزي   : ؛ نيز رك5ص ( »زود بيرون آي و جواب بگوي وگرنه زنّار خواهم شكست

  ).129ص  ؛ سيهرندي،38ص  ؛ شمس سراج عفيف، 26ص دهلوي، 
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در حال، آن دانشمند ثنويه، زنّار خود بشكسـت و  «، ]، عالم دينيفقيه = [: دانشمند .2
 ).12حسن سجزي دهلوي، ص  :نيز، رك؛ 5ص ( »مسلمان شد

اللّه، فرمود كه ايشان را كه سهو شـدي،   بندگي مخدوم، عظّمه« ،]حضرت= [ :بندگي .3
؛ شمس سـراج عفيـف،   37لوي، ص حسن سجزي ده :؛ نيز رك90ص ( »از ادني به اعلي شدي

 ).100؛ سيهرندي، ص 83ص 
بنـدگي  . بندگي مخدوم را التمـاس كـرد تـا مسـلمان شـود     «، ]سرور  آقا،[= : مخدوم .4

؛ 33، ص حسـن سـجزي دهلـوي   : ؛ نيـز، رك 6ص ( »مخدوم كلمة شهادت او را تلقين كـرد 
ور الري آميزي است كه جـامي و عبـدالغف   عنوان احترام  »مخدوم« )173، ص سـيهرندي 

 .)89 ، صعبدالغفور الري: رك(اند  برده نيز آن را در باب شيخ خود به كار 
به كار  »بندگي مخدوم«منيري،   زين بدر هميشه به جاي شيخ خود،  :بندگي مخدوم .5

است كه جامي براي عبيداهللا احرار به كار  »حضرت ايشان«معادل  اين عنوان. برد مي
پـرور در مقابلـة سـؤال     دگي مخدوم نامور و شيخ دينبن«). 393جامي، ص  :رك(برد  مي

 »داشـت  نظيـر ارزانـي مـي    سائل، جوابي شافي و بياني به عبارات دلپذير و اشارات بي
. نيز بـه كـار رفتـه اسـت    ) 37حسن سجزي دهلوي، ص( فوائدالفؤاداين تركيب در  ).2ص(

الدين، با  نا نظام، از شيخ خود، موالفوائدالفوادقابل ذكر است كه اميرحسن سجزي در 
 ).51شمس سراج عفيف، ص : نيز، رك( كند ياد مي »خواجه«عنوان 

از واژگـان خـالص فارسـي كـه بـراي      ، ]»حضـرت «بزرگ، نزديك است به  [ =: مهتر .6
اين تركيب در آثار حوزة شمالي و شرقي خراسان نيـز بـه كـار    . رود احترام به كار مي

 »بودند تا اليق اين كدام كسب است مل ميمهتر آدم متأ« ).813عابدي، ص (رفته است 
  ).23؛ شمس سراج عفيف، ص 26ص   حسن سجزي دهلوي،: رك  ؛ نيز،147ص (

. خواندنـد  مي »خواجه«در متون اين دوره مشايخ صوفيه را  ،]سرور  بزرگ، [=: خواجه .7
اگر مصحف يا ادعيه كهنه شود؛ چنانكه از كـار  : خواجه حميد سوداگر عرض داشت«

 .)43حسن سجزي دهلوي، ص : ؛ نيز، رك48ص ( »ود، چه كنند؟بيرون ر
  

  واژگاني مخصوص حوزة هند) 2
ايـن  . انـد  قـاره كـاربرد داشـته    برخي از واژگان متن از واژگاني هستند كه در حوزة شـبه 

اند و يا اصل آنها فارسي و عربـي اسـت،    هاي هندوان يا در اصل از زبان: كلمات دو نوعند
  :اند و معني غالباً در آن ناحيه متداول بودهاما با اين صورت 
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  ژگاني كه اصل آنها هندي استوا) الف
روز  هرروز هرچه يافتي، پيش خواجه آوردي، تا روزبه« ،]نوعي سيم مسكوك[ :جيتل -

: رك  نيز،؛ 134ص ( »دادند داد و بعضي هيچ نمي داد و كسي دانگي مي كسي جيتلي مي
  ).99عفيف، ص  ؛ شمس سراج98، ص حسن سجزي دهلوي

 ). 40ص( »موالنا ضياءالدين بود دايهه روم سلطان بود، شيخ اسالمي داشت«، ]؟[= دايهه - 

  ].اي كه هندوان موافق آيين خود به جاي آورند  گرسنگي و فاقه و روزه[: لنگهن -
 لنگهنـــت گــر تــو را كـــند فربــه    

 

ــه    ــنگهن ب ــو را ز ل ــوردن ت ــير خ  س
 

 )107ص (
  فارسي يا عربي است ژگاني كه اصل آنهاوا) ب
ديدند كه در خانه چيزي موجود نبود؛ مگر مقـداري جـواري   «، ]بالل  ذرت،[ :جواري -

؛ نيـز،  154ص ( »بود؛ به دست خود همان آس كردند و به دست مبارك خـود پختنـد  
  ).133، ص حسن سجزي دهلوي: رك

كـه راسـتاي حضـرت رسـالت بايسـتاد،       همـين «، ]سمت چپ در مقابل راست[ :چپا -
: ؛ نيـز رك 64ص ( »السالم، روي مبارك بگردانيد، جانب چپا كـرد  رت رسالت، عليهحض

 ).322؛ شمس سراج عفيف، ص 36، ص حسن سجزي دهلوي

كه راسـتاي حضـرت رسـالت بايسـتاد،      همين«، ]سمت راست در مقابل چپ[: راستا -
: رك ؛ نيـز 64ص ( »السالم، روي مبارك بگردانيد، جانب چپا كـرد   حضرت رسالت، عليه

   ).322؛ شمس سراج عفيف، ص 36، ص حسن سجزي دهلوي

 .گويا نوعي شيريني اسـت . اي براي آن نيافتيم هاي دستياب معني در فرهنگ: شرفي -
 ).6ص ( »شرفي و كاك آوردند، پيش او و حاضران مجلس كشيدند«

 »شـئامت «گويا اين كلمه در معنـاي  ، )]؟(شومي، شوم بودن : شئومت، شوميت[: شومت - 
چند روز بر اين گذشت كـه پسـر قاضـي را زحمـت     «. رفته است  آن روزگار به كار مي در

قاضي يقين تصور كرد كه از شومت آن است كه با مريد شيخ مـاجرا گذشـت و   . پيدا شد
. )184؛ شـمس سـراج عفيـف،    142حسن سجزي دهلوي، : ؛ نيز رك66ص( »از ناخوشي شيخ است

 .نيز به كار رفته است »شوميت«به صورت ) 83حسن سجزي دهلوي، ص( فوايدالفؤاددر 
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  واژگان پر بسامد متن) 3
اي از كتـاب،   منظور از واژگان پربسامد در اينجا، كلماتي هستند كـه در هـر صـفحه   

را از امثـال   المعـاني  معدنتوان يافت و حضور مكرر آنها، كتبي مانند  بعضي از آنها را مي
  .كند خود متمايز مي

  ] پس از آن[ :بعده .1
 ] خدمت، حضور[ :بندگي .2
 ] شيخ، استاد[ :مخدوم .3
 ] لقبي براي بسياري از مشايخ[ :خواجه .4
 ] دربارة پيامبر اسالم  حضرت،[ :مهتر .5
 ]مقدار درس  درس،[ :سبق .6
 ]فقط، تنها[ :فحسب .7
 

  معاني خاص برخي از واژگان و تركيبات) 4
است؛ اما بندگي بر آن اگر بر حكمي روايت مسطور «، ]رفتار كردن، عمل كردن[: آتي شدن. 1

آيد، در اين صورت كه اقتدا بـر او دارد هـم بـر     كه ظاهر خالف آن روايت مي شود مي آتيوجه 
 ).33ص ( »كه روايت بر آن است يا بر آن وجه كه آن بزرگ آتي شده است؟ آتي شودآن وجه 

ي روي كـه قابـل تجـزّ    در جوهر فرد وارد شـود ازايـن  « ،]ايراد كردن[: وارد كردن. 2
 ).4ص ( »نيست، الزم آيد كه يكي باشد از روي حقيقت

، »درست و راست كـردن «نيرومند كردن، چنانكه در   تقويت كردن،[ :كردن  زبان راست. 3
سـخنوري  «معـادل   »زبـان راسـت كـردن   «در عبـارت  .] توان فهميد مي »راست و درست كردن«

خوانند و هـيچ بـدان    اين وقت علم ميبعده، فرمود كه در «. آمده است »كردن و زبان بازي كردن
 ).92ص ( »و اينچنين علم چه كار آيد؟. كنند روند، همين زبان راست مي نمي

تـوان   المعاني چنين است و احتمال مي ، در دو نسخه از معدن]بيش از حد[: ازحد. 4
خواني موالنا زين الدين حكايت  هم از اينجا، در خوش«. ساقط شده باشد »بيش«داد كه 

 ).40ص ( »ها واقف بود خوان بود و خوب خواندي و در پرده رمود كه از حد خوشف

آرند كـه اطّـالع بـر حـال خواجـه       خواجه جنيد را مي«، ]با وجود اين[: با اين بهم. 5
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 ).33ص ( »منصور حالج داشت و با اين بهم به كشتن او فتوي دادند

بيچاره مختصر عقايد نسـفي  «، ]ناگر اين ضبط صحيح باشد، گذراندن، خواند[: گذشتن. 6
 ).48ص ( ]8: الفاطر[ فَإِنَّ اللَّه يضلُّ منْ يشاء و يهدي منْ يشاءجا رسيد كه  گذشت تا بدين مي

اي كه زبان خاموش بود، دل را ذاكر يابـد و ايـن انتهـاي     در حاله«، ]حالت[: حاله. 7
 ).127ص( »مقام است در ذكر

اگر باشد من درون گنبد بروم، قبر مبارك را ببيـنم،  «، ]ه گرفتنانداز[ :نسبت كردن. 8
 ).75ص ( »نسبتي كرد، باالي گنبد رفت. هرچند منع كردند، نشنيد. سعادتي حاصل كنم

فرض و مهم گذاشته بـه زوايـد سـؤال كـردن، چـه وجـه       « ،]رها كردن[: گذاشتن. 9
 ).34ص( »دارد؟

 ).89سيهرندي، ص ( »اريماگر غازي ملك را اطاعت كني ما تو را بگذ«

براي طيبت حركت، زماني خاموش ماندي و دم «، ]چشمك زدن[: چشمك دادن. 10
 ).39ص ( »نزدي و ياران را چشمك دادي كه اكنون كه خواهد گفت؟

منكـر اخبـار آحـاد كـافر نباشـد؛      «، ]اهل هوي و هوس، منحرف از حـق [: هوادار. 11
 ).63ص ( »وليكن هوادار باشد

. رك. با اين معني، در آثار قرن هشتم به كار رفته اسـت  »زحمت«، ]بيماري[: زحمت. 12
 »چند روز بر اين گذشت كه پسر قاضي را زحمت پيدا شد« .»زحمت داشتن«، ذيل نامه لغت

 ).40؛ سيهرندي، ص  191؛ شمس سراج عفيف، ص  59حسن سجزي دهلوي، ص : ؛ نيز رك66ص(
هـا مـرا    چندين كتاب) خردگي(ام خوردگي در اي«، ]خردي، خردسالي[: خردگي. 13

: رك  ؛ نيـز، 39ص ( »ها اللغات و جز آن ديگر كتاب كه مصادر و مفتاح اند؛ چنان ياد گيرانيده
 ).78 حسن سجزي دهلوي، 

حسـن  : ؛ نيـز، رك 7ص ( »او نيز برابر ايشان باالي كـوه رفـت  « ،]همپا  همراه،[: برابر. 14
  ).7؛ سيهرندي، ص  68ف، ص ؛ شمس سراج عفي84سجزي دهلوي، ص 

آمـده   »برابر، بها«، ظاهراً در اينجا اصطالحي عصري و در معني ]عربي؟[ :مساس. 15
دارند، بلكه حقيقت ايشـان را   از اين مقام، مكاني و جايگاهي جز بهشت مراد نمي« .است

هم در بهشت، با وجود خوردن و آشاميدن، كاري و شغلي باشد كه آن را بهشت و نعـيم  
 ).59ص ( »هشت مساس نباشدب
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  هاي كنايي تركيب) 5
زبان را بـر  « ]:، بر او اعتراض كردنجويي كردن از او عيب[ :زبان بر كسي دراز كردن .1

عنهم، درازكردن روا نباشد و ايشان را بـه كفـر و     اهللا  السالم و رضي صحابة رسول، عليه
 ).65ص ( »يا بدعت منسوب كردن روا نبود

تـا ايـن بـال زيـادت نشـده      « ]:ميانجي و واسطه قـرار دادن [ :ردنكسي را درميان آو .2
كسي را درميان آورد، خود ساختگي دعوت كـرد  . است، بروم شيخ را خشنود گردانم

 ).66ص (عليه، آمد   اهللاحمةو به خدمت شيخ فريدالدين، ر

قاضي . بندگي مخدوم ببخشند و صفا كنند« ]:آشتي كردن، صلح كردن[: صفا كردن .3
 ).جا همان( »الحاح نمود تا صاف شودبسيار 

يكي در حالت سماع، دوم در وقت طعام كه بر نيت قـوت  : در سه وقت نزول رحمت باشد«
 ).106حسن سجزي دهلوي، ص( »طاعت خورند، سوم در وقت ماجرا و صفا كردن درويشان

  ).192همو، ص ( »شيخ كبير، قدس اهللا سره العزيز، فرمود كه صفا كنيد«
خـالي  «رنگ شدن و در اينجا نزديك است به معناي  رو شدن و يك يك[ :صاف شدن .4

بندگي مخدوم ببخشند و « ]:»فراموش كردن آزردگي و ناراحتي كردن دل از كينه و
  ).66ص ( »قاضي بسيار الحاح نمود تا صاف شود. صفا كنند

به آخر رسيدن، سپري «اين تركيب در در متون مختلف به معناي كنايي  :سر آمدن .5
پـيش آمـدن و اتفـاق    «در اينجـا در معنـاي تـازة    . آمده اسـت  »شدن و كامل شدن

آيد كه نخواهند نام اهللا به زبـان   از اينجا، اين حال سر مي«. به كار رفته است »افتادن
 ).19ص ( »جهت كه گفتيم رانند، ازاين

 شيث را هم از ابتدا با خلـوت « ]:انس و الفت داشتن [ :كسي/بودن با چيزي محبوب .6
 .ما نمونة ديگري براي اين تعبير نيافتيم. )147ص ( »محبوب بود

شـيخ، چـرا جامـه گـرد     « ]:دوري جسـتن   اظهار بيـزاري كـردن،  [: جامه گرد آوردن .7
 ).183ص ( »آري كه جامة من نجس نيست، پاك است مي

بزرگي در اين مقام رسيده بود كه دل « ]:از ميان جمع بيرون آمدن[ :بيرون زدند را خو .8
 ).127ص ( »خود را بيرون زد، و از خلق بگريخت. شنيد  گفت و او به گوش مي ذكر مياو 
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  تأثير زبان عربي
هاي زبان عربي مؤلف، چه در واژگان و چـه در سـاختار دسـتوري     تأثيرپذيري از آموخته

يافته به متن به اقتضاي موضـوع   بسياري از واژگان عربي راه. عبارات در متن آشكار است
ادعيه، اجتهـاد، اجمـاع،   «كلماتي مانند . حوزة اصطالحات ديني و عرفاني است كتاب در

احتراز، تسبيح، تكفير، جلي، خفي، زكات، صالت، صوم، فتوا، فريضـه، مبـاح، مسـتحب،    
  .گونه حساب كرد را بايد از اين »لعصمةا ، واجبجایزالعصمةمشتبه، ملتبس، 

ويـژه در سـاخت بـدل،     يبات عربـي را بـه  اما در موارد بسيار ديگري نيز واژگان و ترك
. اي از آنها اشـاره كـرديم   بينيم كه پيش از اين به نمونه اليه و جمالت معترضه مي مضاف

هـاي او غالبـاً بـه زبـان      آشكارا پيداست كه گوينده همانند زبان اهل مدرسه كه آموختـه 
از . بـرد  كـار مـي  هاي عربي را در سخنان خود به  عربي است، خواسته و ناخواسته، عبارت

، علي القطع، علي حده، فحسـب،  مّةاعرف الناس، اعني، اَي، تعظيما لها، تعليما ال«: جمله
  .»في الجمله، كماهو، مشهور كالمتواتر، مع هذا، مهماامكن، نقل حديث بالمعني

  :توان به موارد زير اشاره كرد ازجمله تأثيرات دستوري زبان عربي در اين متن، مي
صـورت خارجـه   ؛ )51ص (صورت داخله : مؤنث در مطابقت موصوف و صفتآوردن صفت 

  )119، ص فيروزشاهيتاريخ در  »مخدراتپوشيدگان عورات مستورات و سر«؛ مقايسه كنيد با 51ص (
). 132ص (امم ماضـيه   ؛)94ص (اوقات مكروهه  :آوردن صفت مؤنث براي جمع مكسر

اوصـاف  «؛ 194ص ، »خصـال مرضـيه  « ؛181، ص روزشاهيتاريخ فيدر  »ايام سافله و قرون ماضيه«نيز، (
   1)13ص ، تاريخ مباركشاهيدر  »حميده

  .)99ص ( تشرعي ؛)94ص (ت كبري؛ )19ص (ت بشري ؛)18ص ( تغيري: ساخت مصدرهاي عربي
  

  كاربرد خاص واژگان عربي
بندگي مخدوم فرمـود كـه اينجـا وارد    «. »كننده پاك«اسم فاعل و به معناي : مذهب .1

كردن يكـي از سـيئات اسـت؛ پـس،      شود كه سيئه مذهب حسنات نيست، و سعايت
 ).55ص ( »اعلم  احباط عمل از آن چگونه آيد، اهللا

                                                      
دهندة تـأثير زبـان    نشان شاهي تاريخ مباركو  تاريخ فيروزشاهيهايي مانند  وجود شواهدي از اين نوع در كتاب . 1

  . قاره، حتي در متوني خارج از حوزة دين و تصوف است عربي در نثر آن دوره در شبه
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اگر از نماز ملول شود، در تالوت قـرآن  «. »تر آسان«صفت تفضيلي و به معناي  :يسراَ .2
 ).135ص ( »مشغول شود؛ كه تالوت از صالت ايسر است

ذكري در اين افتاد كه ذكر اتـم اسـت يـا    «. »تر تمام«معناي  صفت تفضيلي و به :تماَ .3
 ).132ص ( »فكر، يا ميان ايشان تفاوتي نيست؟

4. هر كسـي را مطالـب بـه    « .»شده شده، خواسته طلب«اسم مفعول و به معناي : بطالَم
  ). 88ص ( »عمل مذهب خويش است؛ قول مذهب ديگري كه بر خود الزم نكرده است

ذل را بـه سـواد نسـبت كننـد،     « .»آوردن«و بـه معنـاي    »افعـال «بـاب  مصدر : اتيان .5
استعارةً؛ اما فردا چون امروز ارتكاب معصيت بود و اتيان محرمـات؛ پـس فـردا سـواد     

 ).53ص ( »وجه، معصيت و افالس از طاعت بود

اين غلطـه اسـت، بـدين    «. »بار خطا كردن در سخن يك«اسم مرّه و به معناي  :غَلطه .6
. اما منهي آن است كه در نماز در حالة قيام سوي يك پاي ميل باشد هم آمده است؛

 1).104ص ( »كه ميل به يك پاي نباشد بايد كه در نماز پاها هر دو برابر دارند؛ چنان

                                                      
و  24-1جلد اول شامل بـاب  (االخبار بهار در دو جلد   م در مطبع شرف 1884/ ش 1301سال در  المعاني  معدن. 1

. به چاپ سنگي رسيده است؛ ولي تـاكنون مـتن مصـححي از آن ارائـه نشـده اسـت      ) 63-25جلد دوم شامل باب 
و بـا اميـد   ده ردر ايران تصحيح ك شده تة شناختهنوش آن را بر مبناي دو دست) باب نخست24(نگارندگان جلد اول 

  .اند ها را نيز آغاز كرده باب مةپيدا شدن زمينه و شرايط مساعد براي چاپ اين اثر، تصحيح ادا
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